
Mestská polícia Rožňava

Správa
o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2019 

Správa  je  vypracovaná  v súlade  s uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
č.201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská polícia“, 
alebo  „MsP“)  pravidelne  polročne  predkladať  orgánom mesta  správy  o činnosti  mestskej 
polície. 

1. Úlohy uložené pre mestskú políciu uzneseniami MZ  

a. Pravidelne  polročne  predkladať  orgánom mesta  správy o     činnosti  mestskej  polície   
(Uznesenie  MZ  č.201/2000) -  Správa  o činnosti  Mestskej  polície  v Rožňave  za 
I. polrok 2019 bola predložená na zasadnutie MZ dňa 26.09.2019. MZ uznesením č. 
171/2019/A zobralo túto správu na vedomie.

b. Spolu so správou o     činnosti  za predchádzajúci rok predložiť  plán činnosti  MsP na   
nasledujúci  rok (Uznesenie MZ č.130/2013) – Plán činnosti  MsP na rok 2019 bol 
predložený  na  zasadnutie  MZ  28.02.2019.  Uznesením  MZ  č.  50/2019  bol  plán 
činnosti schválený.

c. Navýšiť  počty  príslušníkov  MsP  podľa  finančných  možností  mesta  na  20  –  23   
a     v     súvislosti s     tým riešiť aj vyhovujúce priestory pre mestskú políciu   (Uznesenie MZ 
č.36/2018). Táto úloha je plnená priebežne.

2. Činnosť mestskej polície v roku 2019

Činnosť mestskej polície bola vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej  polícii  v znení  neskorších  predpisov  a úlohy  boli  plnené  podľa  Plánu  činnosti 
Mestskej polície Rožňava na rok 2019.

V roku  2019  bola  činnosť  MsP  zameraná  najmä  na  kontrolu  dodržiavania  verejného 
poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na  kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN 
mesta Rožňava, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste a na 
objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti.  V rámci svojej pôsobnosti 
mestská  polícia  riešila  podnety  a požiadavky  zo  strany  občanov,  poslancov  mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta.

   
2.1 Plnenie hlavných  úloh 

V súlade s Plánom činnosti  mestskej polície Rožňava na rok 2019 bolo cieľom udržať 
úroveň stavu spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým spolupôsobiť pri 
ochrane majetku, života a zdravia obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Úloha je plnená 
priebežne a  úroveň spolupráce  mestskej  polície  s PZ SR možno naďalej  hodnotiť  vysoko 
pozitívne. V úzkej súčinnosti s policajným zborom sú prijímané cielené opatrenia smerujúce 
k zníženiu  nápadu  v oblasti  trestných  činov, priestupkov  a iných  správnych  deliktov. 
Spoločne sú koordinované postupy aj pri preventívno-bezpečnostných akciách, zabezpečovaní 
športových a spoločensko-kultúrnych podujatí na území mesta.

     Na základe vypracovaného Katalógu preventívnych aktivít Mestskej polície Rožňava na 
rok 2019 boli realizované besedy v základných a stredných školách na území  mesta spojené 
s prednáškami,  praktickými  ukážkami  a ďalšími  preventívnymi  aktivitami.  Celkovo  bolo 
v roku 2019 vykonaných 33 takýchto preventívnych aktivít,  ktoré boli  prevažne zamerané 
v rámci viktimačnej prevencie na zvyšovanie právneho vedomia, ochranu pred šikanovaním 
a kyberšikanovaním s pôsobením v konkrétnych cieľových skupinách.



Mestská  polícia  sa  v súčinnosti  s OR  PZ  SR  Rožňava  a CVČ  spolupodieľala  na 
zabezpečení  okresného  kola  detskej  dopravnej  súťaže  s názvom:  „Na  bicykli  bezpečne“. 
Žiaci základných škôl boli počas tohto športového dopoludnia príslušníkmi mestskej polície 
poučovaní  o rizikách,  ktoré  im  hrozia  ako  účastníkom cestnej  premávky,  následne  boli  i 
praktickou formou preškolení, ako sa takýmto rizikám vyhnúť a ako majú v takých situáciách 
reagovať.  Hravou  formou  boli  informovaní  aj  o práci  a poslaní  mestskej  polície,  ako  aj 
jednotlivých zložiek PZ SR. 

Mestskí policajti sa venovali aj deťom predškolského veku, ktoré v rámci projektového 
týždňa „MODRÝ MAJÁČIK“ privítali vo svojich priestoroch, kde sa deti dozvedeli o náplni 
práce mestských policajtov, prezreli si priestory, v ktorých sídli mestská polícia a vyskúšali si 
aj materiálne vybavenie mestských policajtov. 

Hliadky MsP sa tiež pravidelne zúčastňovali pri dopravnej výchove žiakov ZŠ spojených 
s ukážkami techniky a práce príslušníkov MsP, ktoré boli vykonávané na detskom dopravnom 
ihrisku, v areáloch ZŠ a vo vojenskom útvare Rožňava.

Preventívny  charakter  plnil i samotný  výkon  hliadkovej  činnosti,  pri  ktorej  je 
motorizovaná  hliadka  vhodne  kombinovaná  s  pešou  hliadkou  a cyklohliadkou.  V tejto 
kombinácii  hliadkovania vie mestská polícia efektívnejšie pokryť celé územie mesta a tým 
prispieť k zvýšenej bezpečnosti  jeho obyvateľov. Od 1.7.2019 je úspešne realizovaný projekt 
miestnej  občianskej  poriadkovej  služby (tzv.  „občianskych hliadok“),  kde sú tieto hliadky 
kombinované aj s hliadkami MsP, čo prispelo k zníženiu protiprávneho a protispoločenského 
konania v lokalitách so zvýšeným výskytom marginalizovaných rómskych komunít. Celkovo 
mestská  polícia  v  roku  2019  vykonala  864  hliadok,  čo  je  nárast  o 62  hliadok  oproti 
porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka.

Odborná  úroveň  mestských  policajtov  bola  v sledovanom  období  zvyšovaná  formou 
pravidelných školení, praktických výcvikov a odborných príprav. V máji a v septembri 2019 
boli  vykonané  zdokonaľovacie  streľby  z ručných  zbraní  a následne  sa  družstvo  mestskej 
polície zúčastnilo na streleckej súťaži veliteľa Posádky Rožňava, streleckej súťaži O pohár 
predsedu ŠKP Rožňava, ako aj streleckej súťaži pod názvom: „Memoriál Mariána Mindeka“, 
ktorú pre mestských a obecných policajtov z celého Slovenska organizovala Mestská polícia 
Martin, kde boli vhodne zúročené získané zručnosti a návyky. 

S cieľom pokračovať v zvyšovaní fyzickej zdatnosti a zručnosti policajtov pri používaní 
hmatov a chvatov sebaobrany bol realizovaný pokračujúci odborný výcvik v sebaobrane pod 
vedením skúseného inštruktora  Ju-Jitsu a karate.  V rámci  riadiacej  práce  boli  vykonávané 
pravidelné  porady  spojené  s hodnotením  príslušníkov  mestskej  polície,  kombinované  s 
odbornou prípravou  a špecializovanou  odbornou prípravou  zameranou  najmä  na  asertívnu 
komunikáciu pri výkone policajnej činnosti.

2.2 Ďalšia činnosť mestskej polície

Okrem uvedených hlavných úloh plnila  mestská  polícia  v sledovanom období  i ďalšie 
úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a kalendárneho plánu.

Z dôvodu priblíženia  MsP priamo k  obyvateľom mesta,  zlepšenia  osobnej  a  miestnej 
znalosti  policajtov  a  zvýšenia konkrétnej  zodpovednosti  jednotlivých príslušníkov MsP za 
výkon činnosti sú naďalej v rámci územia mesta vytvorené služobné obvody. V služobných 
obvodoch  bola  aktualizovaná  zodpovednosť  policajtov  za  jednotlivé  časti  mesta.  Touto 
aktivitou priebežne dochádza k zlepšeniu podrobného prehľadu policajtov o stave verejného 
poriadku vo svojom obvode a k zintenzívneniu priameho kontaktu obyvateľ – policajt, čím sa 
zvyšuje  objasnenosť,  znižuje  sa  nápad  a tým sa  zvyšuje  samotná  bezpečnosť  obyvateľov 
mesta.  Súčasne  tým mestská  polícia  aktívne  pomáha  aj  ďalším  zamestnancom  mesta  pri 
výkone ich právomocí a to najmä získavaním aktuálnych informácií o protiprávnom konaní 
na  území  mesta  (napr.  nelegálne  rozkopávky,  nelegálne  zábery  verejného  priestranstva, 
nelegálne  stavby  a skládky)  a informácií  o  aktuálnej  situácii  v meste  (napr.  chýbajúce 
dopravné značenie,  zničené poklopy a zábrany, poškodenie majetku mesta).

http://www.roznava.sk/uploads/files/mapa.pdf


V súčinnosti  s Policajným  zborom  SR  MsP  vykonávala  pravidelné  preventívno-
bezpečnostné akcie zamerané najmä na bezpečnosť detí a ich rodičov pri základných školách 
a dodržiavanie zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. Policajti riadením 
premávky  pravidelne  dohliadali  na  bezpečnosť  a plynulosť  cestnej  premávky   pri 
najrizikovejších  miestach  v blízkosti   jednotlivých  škôl,  čím  výraznou  mierou  prispeli 
k bezpečnosti najviac ohrozených účastníkov cestnej premávky. V hodnotenom období bolo 
technicky realizované priame prepojenie MsP do evidencie motorových vozidiel, čo prispelo 
k zefektívneniu činnosti pri objasňovaní priestupkov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky.

Mestská polícia v hodnotenom období v rámci vecnej a miestnej príslušnosti riešila 3207 
priestupkov, čo je nárast o 785 priestupkov oproti roku 2018. Uvedený nárast bol spôsobený 
najmä cieľavedomou a systematickou riadiacou prácou vedenia a tým aj väčšou efektivitou 
vykonaných  hliadok.  U priestupkov  spáchaných  porušením  povinností  ustanovených 
všeobecne záväznými nariadeniami mesta bolo príslušníkmi mestskej polície riešených 1189 
priestupkov. 

MsP v sledovanom období  intenzívne  kontrolovala  aj  povinnosti  držiteľov psov,  čoho 
výsledkom bolo zistených 101 priestupkov, čo je o 8 priestupkov menej ako v roku 2018. 
Počet  zistených  priestupkov  v tejto  oblasti  bol  výsledkom  cielenej  činnosti  a efektivity 
hliadok  v  lokalitách  mesta  so  zvýšenou  aktivitou  držiteľov  psov.  V tejto  činnosti  bude 
mestská polícia pokračovať aj v ďalšom období.
       V roku  2019  mestská  polícia  pokračovala  v odchyte  túlavých  zvierat.  Vzhľadom 
k aktuálnej  bezpečnostnej  situácii, kapacitným  možnostiam  karanténnej  stanice  a  útulku 
mestská polícia vykonávala odchyty najmä individuálnym spôsobom. V sledovanom období 
bolo  na  území  mesta  odchytených  86  túlavých  zvierat,  74  zvierat  bolo  umiestnených  do 
karanténnej stanice a 12 zvierat bolo vrátených ich majiteľom.  
       V medziach svojej pôsobnosti MsP využívala mestský monitorovací kamerový systém 
(ďalej  len  „MKS“),  ktorého využitie  sa  osvedčilo  v rámci  preventívnej  činnosti  a tiež   vo 
viacerých prípadoch odhaľovania protiprávnej činnosti. V sledovanom období mestská polícia 
s  využitím MKS objasnila 370 priestupkov. V roku 2019 boli zábery MKS poskytnuté v 26 
prípadoch orgánom činným v trestnom konaní za účelom odhaľovania protiprávnej činnosti:

-   6-krát pri objasňovaní bitky – výtržnosti,
-   4-krát pri objasňovaní trestného činu ublíženia na zdraví,
-   5-krát pri objasňovaní dopravnej nehody,
-   3-krát pri objasňovaní trestného činu porušovania domovej slobody,
-   2-krát pri objasňovaní trestného činu podvodu na osobe,
-   5-krát pri objasňovaní priestupku proti majetku,
-   pri objasňovaní trestného činu pozmeňovania peňazí a cenných papierov.

Činnosťou mestskej polície ako i aktívnou spoluprácou s PZ SR boli v oblasti porušovania 
verejného poriadku vyhodnotené najproblematickejšie časti mesta, medzi ktoré patrí najmä 
širšie  centrum  mesta,  sídlisko  Juh  a  severná  časť  mesta.  V týchto  miestach  pravidelne 
zaznamenávame  značný  výskyt  porušovania  verejného  poriadku  i pouličnej  kriminality 
a z toho dôvodu je činnosť MsP orientovaná prioritne do týchto oblastí.

Pretrvávajúcim problémom v meste je neustále sa zhusťujúca dopravná situácia a stály 
nárast počtu motorových vozidiel v meste, čoho dôsledkom je i nedostatok parkovacích miest. 
Z uvedeného  dôvodu  aj  v roku  2019  mestská  polícia  pokračovala  v  kontrolnej  činnosti 
zameranej na neoprávnene parkujúce vozidlá na verejných priestranstvách (vozidlá nad 3,5t) 
a v činnosti  zameranej  na  odstraňovanie  nepojazdných  vrakov  vozidiel  z parkovísk 
a verejných  priestranstiev.  V tomto  období  bolo  takto  zistených  20  vrakov motorových 
vozidiel.  Systematickou  prácou  MsP  v úzkej  súčinnosti  s Okresným  úradom  Rožňava  sa 
podarilo tieto vraky motorových vozidiel z verejných priestranstiev odstrániť a uvoľniť tak 
parkovacie miesta na verejných parkoviskách.



V sledovanom období mestská polícia za účelom zistenia totožnosti predviedla na útvar 
mestskej  polície  3 osoby a  v 11  prípadoch  v súlade  so  zákonom  použila  donucovacie 
prostriedky.  

Podrobné štatistické vyhodnotenie riešenia priestupkov v roku 2019 je rozpísané formou 
tabuliek v prílohovej časti správy.

2.3 Súčinnosť s Policajným zborom SR 

V roku 2019 bolo vykonaných celkovo 40 súčinnostných akcií s Policajným zborom SR, 
z toho tri celoplošné akcie, ktoré boli zamerané najmä na kontrolu záškoláctva,  podávanie 
alkoholických nápojov mladistvým, kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti 
cestnej  premávky  a dodržiavaní  ustanovení  zákona  prevádzkovateľmi  a vodičmi  vozidiel 
taxislužby. 

Súčinnostné akcie boli vykonané nasledovne:
 21-krát pri  objasňovaní  priestupkov  spáchaných  v  našom meste  obyvateľmi  iných 

miest SR,
 9-krát pri výsluchu osôb a pri šetrení trestných činov,
 2-krát pri zabezpečovaní miesta dopravnej nehody,
 pri zaistení agresívnej osoby, bez možnosti zistenia totožnosti v Times bare,
 pri bitke pred Times barom,
 pri rušení nočného času v bare Monte Carlo,
 pri vykonávaní rekognície,  
 3-krát pri zistení požitia alkoholu mladistvou a maloletou osobou, 
 pri zabezpečovaní priebehu okresného kola detskej dopravnej súťaže

          „Na bicykli bezpečne“,
 pri preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na prevádzkovanie taxislužby,  
 pri  preventívno-bezpečnostnej  akcii  zameranej  na  bezpečnosť  detí  pri  ukončení 

školského roka,
 pri  preventívno-bezpečnostnej  akcii  zameranej  na  bezpečnosť  detí  pri  zahájení 

školského roka.

2.4 Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami 

a) Okresným a     krajským súdom   bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených 
zásielok  v prípadoch,  kedy  doporučené  zásielky  nebolo  možné  doručiť  iným 
spôsobom. Takto  bolo mestskou políciou  doručovaných 11 zásielok  a  u 6 osôb na 
základe požiadavky súdu MsP preverovala ich trvalý pobyt.
          

b) Exekútorským  úradom   bola  poskytnutá  súčinnosť  pri  doručovaní  písomností 
v prípadoch, kedy ich nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto boli doručené 2 
písomnosti. 

c) Okresným úradom   bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní písomností v prípadoch, 
kedy ich nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto bola doručená 1 písomnosť. 

d) Technickým službám mesta Rožňava   bola poskytnutá súčinnosť pri:
            -  zdokumentovaní  poistných udalostí,  kedy pri  kosení trávnatých plôch mesta 

pracovníkmi TS došlo k poškodeniu osobných motorových vozidiel občanov mesta, 
-  zisťovaní a zdokumentovaní  škôd spôsobených klimatickými podmienkami, 
- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas orezávania, výrubu 

stromov a odstraňovaní následkov živelných udalostí,
- zabezpečovaní  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej premávky počas opráv a realizácie 

dopravného značenia  miestnych komunikácií,
- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas asfaltovacích prác 

na cestných komunikáciách a chodníkoch,



-  odstraňovaní uhynutých zvierat z verejného priestranstva,
-  kontrole pravidiel predaja na mestskom trhovisku. 

e) MsÚ Rožňava   bola poskytnutá súčinnosť pri:
- doručovaní písomností,
- kontrole dodržiavania otváracích hodín prevádzok,
- kontrole záškoláctva a požívania alkoholu,
- kontrole herní na území mesta,
- umiestňovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- šetrení nedovoleného záberu verejného priestranstva,
- šetrení sťažností na chov psov, 
- preverovaní nedovolených stavieb,
- preverovaní rozkopávok a zvláštnych užívaní miestnych komunikácií,
- kontrole dodržiavania VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby,
- preverovaní nedovoleného vylepovania plagátov,
- kontrole povolení na predaj lesných plodov na mestskom trhovisku,
- kontrole sociálnych bytov na Rožňavskej Bani,
- miestnych šetreniach,
- šetrení sťažností občanov,
- šetrení podnetov od občanov.

f) RZP   bola poskytnutá súčinnosť pri:
- ošetrovaní agresívnych a podnapitých osôb, ktoré utrpeli úraz,
- ošetrovaní občana s náhlou nevoľnosťou,
- ošetrení pacientky so srdcovými problémami, 
- ošetrení podchladeného bezdomovca,
- ošetrení psychicky postihnutej osoby,
- ošetrení a prevoze zranených osôb do nemocnice.

g) HaZZ   bola poskytnutá súčinnosť pri:
- hasení požiaru osobného motorového vozidla,
- pri hasení plastových kontajnerov komunálneho odpadu.

h) VVS, a.s.   bola poskytnutá súčinnosť pri:
-  objasňovaní  chýbajúcich  kanalizačných  poklopov  a zabezpečovaní  miest 
technických havárií,
-  výkopových  prácach  v križovatkách  a ďalších  rizikových  miestach  na  cestných 
komunikáciách, 
- úniku vody na Ul. Betliarskej. 

i) Veterinárnemu lekárovi   bola poskytnutá súčinnosť pri ošetrovaní, očkovaní a čipovaní 
psov v karanténnej stanici a útulku pre opustené zvieratá.

j) Slovenskému  metrologickému  inšpektorátu   bola  poskytnutá  súčinnosť  pri  kontrole 
poskytovania služieb občanom pracovníkmi taxislužby.

2.5 Ostatné činnosti vykonávané MsP v hodnotenom období

 zabezpečovanie  verejného  poriadku  a  cestnej  uzávierky  počas  slávnostných  aktov 
kladenia vencov, 

 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas zahájenia motorkárskej 
sezóny,

 prezentácia techniky MsP vo vojenskom útvare počas Dňa otvorených dverí veliteľa 
posádky,

 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania Veľkonočného 
trhu, Rožňavského jarmoku a Vianočných trhov trhu 2019,



 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania podujatia Vatra slobody, 
 bezodkladné vyhľadanie osoby, ktorá zanechala dieťa na parkovisku v uzamknutom 

zaparkovanom aute, 
 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania osláv MDD,
 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania akcie: Stavanie 

mája, 
 zabezpečovanie  verejného  poriadku  počas  konania  Svetového  dňa  povedomia  o 

autizme,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania Gastrokultúrneho festivalu,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas zrazu veteránov,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania podujatí  Rožňavského kultúrneho 

leta,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania diskotéky Summer Sensation 2019,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania Medzinárodného dňa Rómov,
 zabezpečovanie  verejného  poriadku  počas  návštevy  amerického  veľvyslanca  na 

Slovensku,
 zabezpečovanie  verejného  poriadku  počas  návštevy  prednostu  Košického 

samosprávneho kraja,
 zabezpečenie miest vyrojenia včiel,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas programu Mikuláš na námestí,
 zadržanie a následné odovzdanie hľadaných osôb PZ SR,
 zadržanie osoby pri výtržnosti so zbraňou a následné jej odovzdanie PZ SR,
 opakované zásahy pri šarvátkach osôb pred Times barom,
 odovzdanie duševne chorej osoby potulujúcej sa po meste na psychiatrické ošetrenie,
 pravidelné kontroly a vykazovanie osôb (bezdomovcov) neoprávnene prespávajúcich 

v spoločných priestoroch bytových domov,
 opakované riešenie a vykázanie osôb z verejne prístupných miest, ktoré v podnapitom 

stave hrubým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie (najmä v okolí objektu HM 
Tesco, AS Eurobusu, Ul. normovej, Ul. zeleného stromu, Námestia baníkov, nádvoria 
Radnice, Ul. Šafárikovej, objektu Družba a MŠ na Vargovom poli),

 poskytnutie  prvej  pomoci  a následný  odvoz  na  ošetrenie  osôb  zranených  vplyvom 
nadmerného požitia alkoholu,

 pravidelný odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice,
 opakované vyhľadanie majiteľov motorových vozidiel a ich vyrozumenie, ktorí svoje 

OMV na verejnom priestranstve nezabezpečili.
V rámci  výkonu  hliadkovej  činnosti  boli  nájdené  i rôzne  stratené  predmety  (mobilný 

telefón,  peňaženka  s osobnými  dokladmi,  osobné  doklady,  kľúče  a  iné).  Mestská  polícia 
neodkladne  prijala  adekvátne  opatrenia  na  zistenie  ich  majiteľov  a nájdené  veci  boli 
majiteľom následne vrátené. Celkovo bolo vrátených majiteľom 41 vecí.

3. Záver

Úlohy určené  pre  Mestskú políciu  Rožňava  na  rok  2019 boli  splnené.  V priebehu 
hodnoteného  obdobia  bol  naďalej  vylepšovaný  systém  hliadkovania  mestskej  polície,  do 
ktorého  vhodne  zapadá  konkrétna  zodpovednosť  jednotlivých  príslušníkov  za  pridelené 
služobné  obvody.  Priebežne  sa  zvyšovala  odborná  úroveň  a profesionalita  mestských 
policajtov,  čo  veľkou  mierou  prispelo  k  naplneniu  hlavných  úloh  a stanovených  cieľov. 
Výrazným  nedostatkom  bol  však  pretrvávajúci  nezáujem  o prácu  mestského  policajta. 
V hodnotenom období boli realizované až 4 výberové konania na uvoľnenú pozíciu a až na 
poslednom výberovom konaní bol na uvoľnenú pozíciu komisiou vybraný vhodný kandidát.

V ďalšom období bude činnosť mestskej polície pokračovať podľa Plánu činnosti MsP 
Rožňava na rok 2020. 



V oblasti  verejného  poriadku  bude   pozornosť  sústredená  najmä  na  plnenie  úloh 
prevencie,  kontrolu  dodržiavania  platných  ustanovení  VZN  mesta  so  zameraním  na 
dodržiavanie  nočného  kľudu  a  otváracích  hodín  prevádzok  v obytných  zónach.  V oblasti 
prevencie kriminality bol spracovaný Katalóg preventívnych aktivít MsP na rok 2020 a MsP 
pripravená  na  zabezpečenie  realizácie  projektu  zameraného  na  bezpečnosť  seniorov  pod 
názvom „Bezpečný domov II“, ktorého vyhodnotenie by malo byť v nasledujúcom období.  
V oblasti  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej  premávky  bude  činnosť  zameraná  najmä  na 
dopravnú  situáciu  v blízkosti  škôl  a predškolských  zariadení,  na  zóny  s dopravným 
obmedzením  a na  závažné  porušenia  pravidiel  cestnej  premávky.  V oblasti  objasňovania 
priestupkov bude mestská polícia naďalej využívať informačný systém, ktorý je prepojený 
s ústrednou evidenciou priestupkov v rámci SR a  a administratívne bude naďalej pokračovať 
snaha o pripojenie do centrálnej evidencie správnych deliktov a priestupkov a zabezpečenie 
mobilnej aplikácie systému. Priebežne bude pokračovať aj modernizácia kamerového systému 
s cieľom jeho postupnej digitalizácie.

V Rožňave 08. januára 2020

                 .............................................................
     Ing. Róbert Hanuštiak

       náčelník Mestskej polície Rožňava

Prílohy: 
1. Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou v roku 2019, 
2. Vyhodnotenie  priestupkov riešených mestskou políciou  spáchaných porušením VZN 

v roku 2019.  



Príloha  č. 1

                    Druh priestupku
Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou 

v roku 2019
blokovo/ € napomen. v riešení predlož uložené. odložené spolu

 Dopravný priestupok 503/11090 157 9 10 5 4 688

 Parkovanie bez platnej parkovacej karty 618/7530 437 2 4 1 1 1063

  VZN o ochrane verejného poriadku 116/1740 252 3 - 61 1 433

  VZN o udržiavaní  čistoty a poriadku v meste 257/3185 401 6 11 14 5 694

  VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 18/275 19 - - - - 37

  VZN o podmienkach predaja na príležitostných trhoch 5/140 - - - - - 5

 VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov - 1 - - - - 1

 VZN o prevádzkovaní taxislužby 7/140 2 - 3 - - 12

  VZN o určení času predaja a času prevádzky - 1 - - - - 1

  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 4/90 2 - - - - 6

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 30 ochrana proti alkoholizmu - 1 - - - - 1

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 46 priestupky proti poriadku v správe 19/260 42 - - - - 61

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 47 priest. proti verejnému poriadku 14/216,50 177 - - - - 191

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 49 priest. proti obč. spolunažívaniu 1/10 4 - - - - 5

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 50 – priestupky proti majetku 3/90 - 1 - 3 2 9

Priestupky spolu 1565/24766,50 1496 21 28 84 13 3207



Príloha č. 2

Druh priestupku (len proti ustanoveniam §-ov VZN)
Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou spáchaných 

porušením VZN v roku 2019
blokovo / € napomen. v riešení uložené odložené predlož. spolu

Povinnosti chovateľov zvierat  - §3 18/240 20 2 61 - - 101

Nočný čas - §4 22/275 27 1 - - - 50

Ochrana nefajčiarov - §5 31/355 42 - - - - 73

Zákaz požívania alkoholických nápojov - §6 36/690 157 - - 1 - 194

Používanie zábavnej pyrotechniky - §6a 9/180 6 - - - - 15

Znečisťovanie verejného priestranstva 86/1120 81 3 8 4 1 183

Vypaľovanie trávy a spaľovanie odpadu 2/20 6 - - - - 8

Poškodzovanie zelene a objektov 7/135 1 - 3 1 1 13

Odstavenie vraku motorových vozidiel 1/10 11 - 1 - 7 20

Vyberanie odpadkov zo smetných kontajnerov 3/40 172 - - - - 175

Parkovanie na verejnej zeleni 87/975 84 3 1 - 1 176

Parkovanie na chodníku 70/875 41 - - - - 111

Parkovanie mimo technickej základne 1/10 - - - - - 1

Nakladanie s komunálnym a stavebným odpadom - 5 - 1 - 1 7

  VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 18/275 19 - - - - 37

  VZN o podmienkach predaja na príležitostných trhoch 5/140 - - - - - 5

  VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov - 1 - - - - 1

 VZN o prevádzkovaní taxislužby 7/140 2 - - - 3 12

 VZN o určení času predaja a času prevádzky - 1 - - - - 1

 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 4/90 2 - - - - 6

 Priestupky spolu 407/5570 678 9 75 6 14 1189
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